
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               GRUODŽIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2022–2023 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

Visą mėnesį 

 

 

 Metodinės pagalbos teikimas pedagogams. 

Veiklos stebėsena   „Drugelių“, „Ežiukų“ gr. 

 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

 

Individualūs 

pokalbiai su 
pedagogais, 

individualių 
veiklų 

stebėsena 

1–31 Trumpalaikio, ilgalaikio turto inventorizacija  Pavaduotojas ūkiui  

22 d. Žaidimo aikštelių patikra Lauko aikštelės  Pavaduotojas ūkiui  

31 d. Maisto produktų inventorizacija   Vyriausias finansininkas   

                                                                         PASITARIMAI     

7 d. 

13.00 val. 

Metodinės grupės pasitarimas 

 

Meninio ugdymo 

salė 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

 

                                          PROJEKTAI  ŠVENTĖS    IŠVYKOS   PARODOS 

Gruodis 

 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

„Užsiimk joga su Sveikatiada“ 
 

Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

05–09 d. 

 
Kalėdinis langų puošimas 
 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos N. Ausevičienė, D. 

Saldukaitytė , J. Landžiūtė 

 

9 d. 

10.30 val. 

11.00 val. 

Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas  

„Voveriukų“ gr. 

„Bitučių“ gr. 

 

Socialinis pedagogas, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

9 d. 

9.30 val. 

Lėlių teatras Alfa kviečia vaikus į nuostabią 

kelionę su Teisučiu bei Meilute į „Todėl“ karalystę 

Meninio ugdymo 

salė 

  

2022-12-

01–2023-

01-06 

PARODA 

„Eglučių“ miestelis“ 

 

Lauko scena  

 

 Meninio ugdymo pedagogas 
(dailė), ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 
 

 

13 d. 

8.30 val. 

„Bitučių“ grupės išvyka į Marijampolės lopšelį-

darželį „Vaivorykštė“ 

Varžybos „Plaukimas į Kalėdas“ 

 

Mokolų g. 11, 

Marijampolė  

 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

14 d. 

16.00 val. 

15 d. 

15.00 val. 

16.00 val. 

22 d. 

16.30 val. 

 

16 d. 

15.00 val. 

16.15 val. 

21 d. 

16.45 val. 

GRUPIŲ  KALĖDINĖS  POPIETĖS 

„Kalėdos vėl beldžias širdelėn tuk tuk“ 

 

„Saulučių“ gr. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

„Kiškučių“ gr. 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

Drakoniuko teatras  „Kaminkrečio istorija“ 

„Drugelių“, „Skruzdėliukų“, „Ežiukų“ gr. 

„Bitučių“, „Voveriukų“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 Meninio ugdymo salė  

 

 

 

 

 

Meninio ugdymo 

pedagogas (muzika), 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 
 

19–23 d. 

TEMINĖ SAVAITĖ  

„Kalėdų belaukiant“ 

 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

5, 12, 19 d. 

11.00 val. 

7, 14, 21, d. 

11.00 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

Grupės  

 

 

Socialinis pedagogas  

 

 

22 d. 

9.00 val 

„Skruzdėliukų“ grupės pažintinė mokomoji  

išvyka į Dr. Jono  Basanavičiaus gimtąją sodybą – 

Ožkabalių k., 

Bartninkų sen.,  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

 



muziejų. Edukacinė programa 

 „Kalėdinio žaisliuko gamyba“ 

Vilkaviškio raj. mokytojai 

1 d. 

11.30 val. 

8 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

15 d. 

10.10 val. 

 

 

21 d. 

9.30 val. 

 

Pokalbis-diskusija, praktinis užsiėmimas 

„Ir juoksis dantukai, sveikučiai blizgės“ 

 

Pamokėlė „Kai rankytės švarios-šypsosi veidelis“ 

„Vanduo-gyvybės šaltinis“ 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos pamokėlė  

„Pažink, kas nuodinga“ 

 

Pamokėlė „Žiemos linksmybės ir pavojai“ 

 

„Voveriukų“ gr. 

 

„Kiškučių“ gr. 

„Bitučių“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

 

 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 5 d. Pateikti informacinius stendus Informaciniai 

stendai  
Specialistai   

Iki 20 d. Individualių kvalifikacijos tobulinimo planų 

2023 metams pateikimas pavaduotojui 

ugdymui 

Metodinis kabinetas Pedagogai   

Iki 23 d. Pateikti informaciją apie organizuojamas 

veiklas sausio  mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

Iki 23 d. Pateikti informaciją apie organizuojamas 

veiklas sausio mėnesį 

Metodinis kabinetas  Pedagogai   

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2022-11-28                                                                                       


